D E ST I NA SJ O N
– et eventyr i skogen
KUNST, KULTUR, LEK OG NATUR I SØRLANDETS INDRE BYGDER
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Om oss . . .
Gården Hillestad ligger langs Tovdalselva
i Åmli kommune. Den freda Tovdalselva som går
fra Årdalen naturreservat og renner ut i Kristiansand, slynger seg gjennom
hele gården. Fra RV41 kan du se spennende installasjoner langs veien,
som fører deg til DESTINASJON HILLESTAD. Gården har vært i familiens eie
siden begynnelsen av 1800-tallet. Driftsbygningen fra 1805 blei renovert
i 1985 og har siden vært drevet som kunstgalleri.
Hillestad har opplevelsestilbud for hele familien, fra den kunstinteresserte til den som vil oppleve vakker natur. Her er det mulighet
for å leke i lekeparken, overnatte i feriehus med basseng, bade og ﬁske
i Tovdalselva, gå tur sommer og vinter i tilrettelagte løyper og handle
i den rikholdige gavebutikken vår. Du må heller Ikke glemme å smake
på Borghilds fantastiske kringle i gallerikaféen!

Undulating along the protected Tovdalselva river, the Hillestad farm has been in
the family since the early 19th century.
In 1985 the old barn was converted into
an art gallery, ushering in a new era for
the property. Today, Hillestad oﬀers
experiences for the whole family:
Visit the art exhibition; have fun on the
playground; spend the night in a holiday
home with a pool; go swimming or
ﬁshing in the river; take a hike in the
nearby hills in summer or enjoy crosscountry skiing in winter. You can also
hunt for quality souvenirs in our large,
well-stocked gift shop, and make sure
you don’t miss out on Borghild’s delicious
«kringle» pastries in the art gallery café!
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Hillestad galleri
Sentralt i DESTINASJON HILLESTAD ligger en gammel
renovert låve over tre etasjer. Her ﬁnner man Hillestad
Galleri med kunstutstillinger, resepsjon, kafé og gavebutikk. Mange kjente kunstnere fra hele landet har stilt
ut her. Hvert år settes det opp et variert utstillingsprogram. Utendørs er det egen kunststi og lekepark.

I galleributikken ﬁnner du et
komplett utvalg Hillestad-smykker,
samt et godt utvalg av kunståndverk
og gaveartikler. Her er det fokus på
lokale og etiske kvalitetsprodukter.
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Gallerikaféen
I gallerikaféen serveres det gulasjsuppe, påsmurte rundstykker og kringle
samt varme og kalde drikkevarer. Vi tilbyr også vegetar og allergivennlige
alternativ. Grupper kan i tillegg bestille fra vår utvidede meny.
Vi skreddersyr opplegg for selskaper og bedrifter med overnatting,
servering og konferanselokale. Ta kontakt for tilbud.
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Hillestad smykker
Smykkeeventyret startet i 1965 med gründerne Borghild
og Eivind Hillestad. De hadde mange kreative idéer og et
sterkt ønske om å skape ﬂere arbeidsplasser i bygda. Etter hvert
knyttet man til seg ulike norske designere, og i dag blir det produsert
bunadssmykker og smykker i klassisk og moderne design. Lokalt forankret
på gården støpes det smykker i sølv, tinn og bronse.
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Hillestad feriesenter
Utleie av seks familievennlige feriehus med innendørs svømmebasseng.
Feriehusene ble renovert i 2021/2022 og framstår som lyse og trivelige
med høy standard. Alle feriehusene har 10 sengeplasser og egen
uteplass med hagemøbler og grill.
Feriehusene ligger i nærhet til turløyper, skiløyper, Tovdalselva og
Hillestad Galleri. Vi tilbyr gratis utlån av robåter til våre gjester.
Her er det mulighet for å leie døgn (mandag–fredag), helg, langhelg,
midtuke eller uke.
For mer informasjon
og pris:
Kontakt oss på
post@hillestad.no eller
telefon 970 40 553
for booking.
www.hillestad.no
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Hillestadheia
Her kan du sikre deg hyttetomt eller leie
hytte med turområde i høyfjell, kun kort
avstand fra Sørlandskysten. Nydelig turterreng
om sommeren og oppkjørte skiløyper om vinteren.
Terrenget varierer mellom 600–870 moh., med Lindeknuten som det mest
populære turmålet. Korte og lange turer som passer til både store og små.

Den fem kilometer lange
Hillestadveien er åpen
hele året, parkeringsplass,
infotavle og WC på toppen.
Veiavgift.

Temadager

19. mars–8. mai

Lørdag 26. februar

PÅSKEUTSTILLING kollektivutstilling

STRIKKEKAFÉ

14. mai–12. juni
VÅRUTSTILLING ERIK LAUKVIK

Lørdag 30. april
SUSANNES KAKEDAG

18. juni–3. juli
KUNSTHÅNDTVERK kollektivutstilling

Søndag 16. oktober
HAUSTMARKNAD diverse utstillere

9. juli–14. august
SOMMERUTSTILLING OLE ERTZEID

Lørdag 26. november
SKI

20. aug.–11. sept.
TEMAUTSTILLING

Lørdag 5. desember
KONSERT i Tovdal kyrkje

16. sept.–30 okt.
HAUSTUTSTILLING INGELIN HAUGLAND og SCOTT AANBY
5. nov.–18. des.
JULEUTSTILLING kollektivutstilling
www.hillestad.no/hillestad-galleri

Åpningstider:
19. FEBRUAR – 8. MAI

lørdag/søndag 12–16
Ekstra åpent i uke 8 og i påska,
følg med på FB
9. MAI – 1. JULI

onsdag til fredag 11–16
lørdag/søndag 12–17

Hillestad Galleri
Hillestad 200
Tovdal
N-4869 Dølemo
T +47 37 08 10 20
post@hillestad.no
www.hillestad.no

2. JULI – 14. AUGUST

mandag til fredag 11–17
lørdag/søndag 10–18
15. AUGUST – 30. OKTOBER

onsdag til fredag 11–16
lørdag/søndag 12–17

Hillestad smykker
Hillestad galleri
Hillestadheia
Hillestad feriesenter

1. NOVEMBER – 18. DESEMBER

onsdag til søndag 12–16
Romjula, følg med på FB

hillestadsmykker
destinasjonhillestad
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